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Краљево се опростило од Предрага Живковића Тозовца 
 

Краљево се данас опростило од великог уметника, заслужног грађанина 
града Краљева, певача, текстописца и композитора народне музике Предрага 
Живковића Тозовца.  
 Комеморативни скуп у Свечаној сали Градске управе града Краљева, 
посвећен легенди народне музике почео је минутом ћутања.  

Пријатељима, познаницима и поштоваоцима његовог лика и дела обратио 
се и градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. 

Према његовима речима, историја једног града саткана је од важних 
догађаја у којима су  учествовали људи који су живели у том граду и људи који још 
увек настањују то место, али мало је људи у чијим животима можете пронаћи 
одјек најважнијих, чак судбоносних, догађаја који су се одиграли у некој вароши 
или граду, а такав је био живот Предрага Живковића Тозовца.  

„Рођен у Краљеву, од оца Светозара, по чијем надимку ће постати познат, и 
мајке Будимке, он је већ у 5. години остао без оца. Као и хиљаде Краљевчана, и 
људи који су током Другог светског рата нашли уточиште у Краљеву, остао је без 
свог најближег члана породице и баш по њему носиће надимак који неће 
користити само Краљевчани у комуникацији са њим, већ ће он постати и његово 
естрадно име“, изјавио је градоначелнк.  

Како је истакао Терзић, његов живот је била музика и током бављења 
музиком доживео је најблиставије тренутке и постао један од најпознатијих  и 
најпризнатијих естрадних уметника у бившој Југославији, али и због својих ставова 
које је исказивао песмама.  

„Публика је волела Тозовца и он је победио снагом подршке коју је имао у 
народу. Иако је до краја свог живота живео у Бегораду, остао је Краљевчанин, а 
2012. године Скупштина града Краљева прогласила га је заслужним грађанином 
града Краљева. Треба да заувек, у својим срцима, сачувамо сећање на овог 
великог човека, великог уметника и Краљевчанина“, нагласио је градоначелник 
Терзић. 

Осим градоначелника, од Тозовца су се опростили и школски друг др Милан 
Матијевић, као и естрадни уметник и дугогодишњи пријатељ Новица Неговановић. 
  Матијевић је говорио о школским данима које су проводили заједно, 
одрастању на краљевачкој калдрми у ослобођеном послератном Краљеву, 
догодовштинама  из младости и обдарености за музику коју је Тозовац поседовао. 
 „Када оде једна оваква громада од човека, схватите да великани заиста 
вечно живе. Све што бих рекао за нашег Тозу биће мало. Био је посебан, понос 
овог града, сви смо тежили да будемо слични њему. Изгубили смо најбољег, Тоза 
је непоновљив. Певаћемо његове песме, нећемо га заборавити“, рекао је 
Неговановић.  

У музиком делу наступио је Новицa Неговановић, млађи, на хармоници, а 
потом су народни уметници Раша Павловић и Новица Неговановић акапела 
отпевали стихове Тозовчеве песме „У Мораву цуре загазиле“.  

Комеморација је завршена речима Новице Неговановића, композитора и 
певача, пријатеља Предрага Живковића Тозовца: 



„Опадаће лишће, ујесен, у Тозовчевом сокаку, Обилићевој улици, месец ће 
златити села крај Мораве, играће кола делије насред земље Србије, Јеремија ће 
палити топа, Ићи ће Миле Лајковачком пругом, светлуцаће очи једне жене... и 
чувати име и музичко дело нашег Драгана, Предрага Живковића Тозовца...за 
навек.“ 
 Предраг Живковић Тозовац, кога су Краљевчани, од миља,звали Драган, од 
оца Светозара - Тозе и мајке Будимке, рођен је у нашем граду 22. јануара 1936. 
године и у њему je провео детињство и младост. У Краљеву је завршио основну 
школу и Гиманзију, а након тога и студије економије.  

Још као дечак почео је да пева и свира на хармоници, касније труби и 
бубњевима. У свет естрадне музике улази 1965. године. Снимио је на десетине 
сингл и лонг-плеј плоча и савремених носача звукова. У земљи и иностранству 
одржао је више стотина концерата, а песме за које је писао и текстове и ноте, 
данас су класика српске народне музике, па је тако стекао и звање народног 
уметника.   

Скупштина града Краљева прогласила га је 2012. године заслужним 
грађанином због доприноса афирмацији града Краљева у свом вишедеценијском 
уметничком раду. 
 
  
 


